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ولقد حققت مؤسسة النور خ ل 
السنوات القليلة الماضية نجاحات 

ومھمة على المستوى  نعتبرھا كبيرة
وا;جتماعي  ا1بداعي  

باتت مؤسسة النور تمثل عراقاً 
مصغراً  على الشبكة ا;فتراضية 

لتكون عنواناً جمي  للمحبة 
بعيدا عن كل  وا1بداعوالتعايش 

المسميات والتصنيفات لنعطي 
لعراق الحضارات  ا6بھىالصورة 

تظھر  أنبعدما حاولت بعض الدوائر 
امتھنوا القتل  نھموكأ نالعراقيي

والتفخيخ والتشريد بعكس صورته 
الحقيقة المشرقة والتي حاولنا 
..اضھارھا من على حدائق النور  

جميلة استقطبت  أصداءفكانت .. 
العراق ممن لم ير  أبناءالكثير من 

من خ ل شاشات  إ;العراق 
.... مواقع النت أوالفضائيات   
نجعل من المعنى  أنلقد حاولنا 

اضي لمؤسسة النور كعنوان ا;فتر
 إقامةلواقع يتجسد من خ ل 

اللقاءات والمھرجانات داخل وخارج 
الوطن وفتح ملفات مھمة تناقش 

.الواقع العراقي   
نعتبره مھما  واليوم نقدم لكم انجازاً 

مجلة النور  بإصدارعلى طريق النور 
 أولىالتي ستكون خطوة  ا6سبوعية

 الورقي للنور ا1صدارعلى طريق 
 وكما ا6حبة أيھاونأمل منكم 

 بأفكاركمعھدناكم مساعدتنا 
واقتراحاتكم وآرائكم التي ستكون 

...محط اھتمام وتقدير لنا  

 بقلم رئيس التحرير

  

  ؟؟لماذا النور 

دوما    نشعرالغربة ونحن في صحارى 
غديٍر عذٍب ينھل منه كل  إلىبالحاجة 

بسمائه  من عشق العراق وتغنى 
ومن ھنا كانت و;دة مؤسسة .. ومياھه

 حول النور لتلـم ذلك العشق العراقي 
..... ا1بداعواحة   

سماء؛ ھو ما  وا1بداعفالعراق وطن 
 ا6خرىيجمعنا بعيداً عن التسميات 

التي تضعف الصف الوطني وتوفر 
للمتربصين به الثغرات التي من شأنھا 

لظ م وتأخير و;دة العراق إطالة أمد ا
الجديد الذي أرخصنا  في سبيله أبھى 

...سنوات العمر  

  
انطلقت .. وتأسيسا على ھذه الثوابت 

بجھود   وا1ع مالنور للثقافة  مؤسسة 
تعاھدوا على  وأخوات إخوةطيبة من 

يرفعوا على صدورھم خارطة  أن
…العراق  

المحبة لنغرسھا في  أزھار وبأيديھم 
الوطن، وضمادا نداوي به مساحات 

جراحات الوطن المتتالية  ونمد جسورا 
داخل  أھلنامن المحبة والتواصل مع 

 الوطن وخارجه
 
  

  مؤسسة النور  

نقابة الصحفيين العراقيين تمنح 
 مؤسسة النور درع النقابة

بمبادرة كريمة من قبل نقابة الصحفيين 
مؤيد ال مي تم  العراقيين وا6ستاذ

تكريم مؤسسة النور الدولية للثقافة 
وا1ع م بدرع الصحافة العراقية لعام 

وقد تسلمه رئيس المؤسسة   2009
ا6ستاذ احمد الصائغ لدور المؤسسة 

عبر  الھادفةالفاعل في رفع قيمة الكلمة 
عن  والذين زاد عددھمكتابھا  أق م

 والعالم  أنحاءلم في شتى ق ا6لفي
.خل والخارج الدا  

 

النقابة بالمساھمة  أعضاء إصراروقد جاء 
 إلىفي تقديم درع الصحافة مع النقيب 

احمد الصائغ  ا6ستاذ   

من معنى من  أكثريحمل  آخربمثابة تكريم 
الكلمة الحرة معاني الحب والوفاء وتقدير 

المستقلة

 

 الصفحة ا6ولى
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حمد الصائغأ  



 

ندوة مفتوحة  تنظم مؤسسة النور
 ;ستضافة القاضي قاسم العبودي

 تشمل السويد والدنمارك

 مؤسسة النور

 

مؤسسة النور ا'ع%مية الثقافية  تاستضاف
قاضي قاسم العبودي الى نشاطات زيارة ال

.مدينة ماليمو جنوب السويد   

 وقد تضمنت ھذه النشاطات 

ندوات مفتوحة للتعريف بموقف المواطن 
 من اعطاء صوته ا'نتخابي

 

 

 

كما تضمن ورش عمل ولقاءات 
مكثفة مع المثقفين العراقيين من 

 كتاب وشعراء وأع%م علم وسياسة

 

قدم القاضي قاسم العبودي كما 
عضو مجلس مفوضية ا;نتخابات 

لمفوضية والناطق الرسمي باسم ا
شرحا لQليات القانونية ل نتخابات 

التشريعية ا6خيرة وايضا كيفية 
حساب ا;صوات و اع ن النتائج 

والمشاكل والطعون التي رافقت ذلك 
و ذلك خ ل ندوة أقامھا مركز . 

النور في الدنمارك لتوضيح الجھود 
التي قامت بھا مفوضية ا;نتخابات 

لية العراقية قبل واثناء وبعد العم
 ا;نتخابية

 

 قام بأعداد التقرير كل من

 محمد الكوفي

محمد الوادي ا6ستاذ  

 قناة الفيحاء

احمد السعدي: تصوير  

المفوضية العليا المستقلة 
ل نتخابات تقدم شكرھا 

 لمؤسسة النور

 مؤسسة النور

 وصل الينا كتاب شكر وتقدير
من المفوضية العليا 

مكتب / ل نتخابات  المستقلة
  ...ادارة انتخابات الخارج 

وبھذه المناسبة نتقدم بالشكر 
والعرفان لمجلس المفوضين 
والشكر للسيد مقداد الشريفي 

والكادر ا;ع مي في مكتب 
على ثقتھم   انتخابات الخارج

وعلى تقيمھم لجھود 
... المؤسسات ا;ع مية 

ول للسيد عزيز والشكر موص
الخيكاني على تواصله معنا 

والتنسيق المتميز بين 
.ووسائل ا;ع م    المفوضية  

 

 أخبار
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محافظ ميسان في ضيافة برلمان 
 الطفل العراقي

  

استضاف برلمان الطفل العراقي 
المھندس )جلسته السادسة(في 

افظ ـــوداني محـــــمحمد شياع الس
ميسان وخصصت الجلسة لمناقشة 

6طفال مدينة  الواقع والطموح (
ص استھل الجلسة القا) العمارة

محمد رشيد سفير ثقافة وحقوق 
فل مؤسس البرلمان بداية ــالط

 2004تشكيل البرلمان عام 
وصل  أن إلىالتحديات    ومواجھة

بر ا6مان  إلىالبرلمان ونوابه 
  بعدھا

  

  

 

بالتعاون مع جامعة 
مؤسسة النور تقدم ..البصرة

)أنغام من نار( مسرحية   

 مؤسسة النور

ضمن فعاليات ا6سبوع الثقافي لجامعة 
رة ، وبرعاية رئيس الجامعة البص

الدكتور صالح إسماعيل نجم ، 
وبحضور مكتب النور المتمثل بمدير 
المكتب الزميل حيدر ا;سدي وبعض 
أعضاء مؤسسة النور في محافظة 

البصرة، قدم المركز الثقافي وبالتعاون 
( مع مؤسسة النور للثقافة وا1ع م 

عرضا مسرحيا تحت ) مكتب البصرة
تأليف وإخراج ) م من نارأنغا( عنوان 

نوار المرھون وتمثيل مجموعة من 
طلبة المسرح المبدعين ، وذلك على 

مجمع ( قاعة الترجمة في كلية اUداب 
)باب الزبير  

 

وعن فكرة العرض التقينا المخرج نوار 
الفكرة : المرھون ليكلمنا عن ذلك فقال 

وعمل أنغام من نار أسلوب جديد دراما 
د بدللغة الجس) دانس(  

الحوارات المعتادة وھي شك  غير 
  )حلم(مألوف، وھي عبارة عن 

 للشعب باختيار رئيس جيد لھم

،ولكن أمريكا ترفض ھذا الشيء 
،يعني تدور إحداثھا بلغة الجسد 

والمؤثرات الصوتية 
والحركة،فيحصل ان الشعب يختار 

رئيسا جيد ولكن أمريكا ترفض ھذا 
ء ولكن إرادة الشعب ترجع الشي

 مرة أخرى لتختار الرئيس

 

فكرة وإخراج نوار ) أنغام من نار ( 
نور محمد تقي ( المرھون ،وتمثيل 

وسجاد عدنان وعباس عادل واسعد 
البرنس واحمد رعد وعلي عصام 
) وبشار المرھون ومحمد الميالي 

وكانت المتابعة الفنية لعذاري عبد 
ت ا1ضاءة V ضاحي ،والفنيون كان

لWستاذ ع ء عادل ومصطفى 
 اسكندر وا6زياء والموسيقى 

 
وتصميم الحركات لنوار المرھون، 

اما . والسينوغرافيا لحيدر مھدي 
تصميم المونتاج وا1ع ن ;حمد 

البطاط ، ومن اشرف على 
الموسيقى مرتضى البصري اما 

المؤثرات الصوتية مصطفى نزار 
ح وميثم الموسيقي ومدير المسر

توفيق الدراجي وفنيون آخرون 
.مصطفى السداوي وعلي سلمان  
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 سندر; الشكرجي



 

    

قطار المترفي في محطة 
 الطالقاني

عرفه صبايا بيروت من فرن الشباك حتى ت
يرتدي باليوم الواحد بدلتين ..الروشه 

طبعه يشابه البحر ;تعرف ..وث ثة اربطة 
المرأة قضية ..حدود ھدوئه من ثورته 

.. طالقان .. يطول شرحھا والوقوف عندھا
مدينة ;ذ بھا أجدادي ھربا من جور بني 

الخط الفاصل بين ا;رھاب ..امية 
  .النازف   الدم العراقي .. مة والمقاو

 س((يد جم((ال ھ((ل ان((ت اربع((ة ف((ي واح((د ؟
   .انا تاجر وكاتب وعاشق وسياسي 

   ؟.من اين ابْدأ معك 
  اذا الك م عن المعيشة فأنا العاشق 

  واذا عن الحب فعليك بجمال السياسي 
   .وبقت صفتان وزعھا برغبتك 

   ليكن ك منا عن المرأة ؟
ان ل((م تس((تطع  الم((رأة ياس((يدي ق((ارورة

   .امت كھا فأنك حتما تشم ريحھا الطيب 
   ؟.كل النساء 

   . اللي اعرفھن   ..;
   المرأة ؟: اعيد السؤال واعومه واقول 

الم((رأة قض((ية يط((ول ش((رحھا والوق((وف 
   .عندھا 

     .؟.يعني حتى عسكريه ماخدمت 
    اشوكت اخدم اذا انا مطلوب راسي

  .؟.يقال ان لك نساء بعدد بد;تك 
  ليش ھو انا اعرف اشكد بد;تي 

يق((((ال ان ل((((ك ف((((ي ك((((ل دول((((ة م((((ن دول 
   .؟.الجوار بيت 

 عدا الجنوب والشرق والغرب والشمال
  

 
 ماھو الخط الفاصل بين الريف والمدينة  

  .قناة الجيش 
م((((((اھو الخ((((((ط الفاص((((((ل ب((((((ين ا;رھ((((((اب 

  .؟.والمقاومة 
  .الدم العراقي النازف

  .؟.شق والحب ماھو الخط الفاصل بين الع
الحب ان تضحي والعشق ان تكون مجنونا 

.  
الس(((((اقطه م(((((ن .. المتردي(((((ه .. النطيح(((((ه 

  .؟.شاھق 
 .الغاز اسأل عنھا رجل مخابرات 

 ساذكر بعضا من اسماء اصدقائك 
  .؟.ومقربيك حدد فائدتك منھم 

   .؟.يحيى السماوي 
 اغسل ذنوبي وادراني بدموعه

 ؟.احمد الصائغ 
  ما يكلي مرحبا زع ن ا;سمر 

   .؟.حمندلي 
 اعيش على الفتنة التي يثيرھا 

   .واحتفظ بصوره 
   .؟.سعدي عبد الكريم 

  .يوفر المناخات لكنه يتركني وحيدا
   .؟.علي الحاج 

   .علمني العشق 
   .؟.عبد الكريم ياسر 

   .عندما اعثر عليه ساخبرك 
  . ؟.علي الخباز 

يغديني بمضيف العباس ويلبسني دشداشة 
   .لخبازا

   .؟.شاديه حامد 
  اميرة القلوب والشعر والحب والجمال 

   .؟.سرمدية الروح 
  انت شعليك

   .؟.ماجد الكعبي 
حبيبي تذكرني صلعته بشحة الموارد 

   .المائية 
   .؟.مؤيد ال مي 

  الك عندي سوالف مايكفي الليل 
   .؟.جبار الخطاط 

   زوروني بالسنه مره حرام تنسونا بالمره 
   . لعبوديقاسم ا

 قبل شھر فززني بدار للكتب في 
 .بيروت بشارع الحمراء 

  .؟.عزيز الخيكاني 
   .راح وخ ني 

   .؟.صباح محسن 
  كلش خوش اوحيد بس بخيل بالردود 

   .؟.عبد الرزاق الداغر 
   .سكوتي 

   .؟.س م البناي 
   .يمكن كان خلفه 
   .؟.س م كاظم فرج 
  .  وV لو ما احمر 

   .؟.اللون  وبيش يعطل
   .اشتريله اعمامه سوداء

   .؟.يعقوب 
   .عوفه ھذا مولحت عيونه 

   .؟.حيدر العزاوي 
   .شالع كليبي بتحديثه للشبكة 

   ؟.............
   .خطوط حمراء 

   .؟.اھم ث ثة كتاب بالوطن العربي 
   .انا وطالقاني وسيد جمال 

   .؟.وغازي المالكي 
   .......انت حددت ث ث وين اخليه 

   .؟.السفر
حياة يضطر اليھا المشرد ويعيشھا 

   .ا;ثرياء
   .؟.العلويون 

   .اولئك اجدادي فجئني بمثلھم 
 لو عرض عليك منصب سفير فھل

   .؟.تختار دولة معينة  
    .نعم مملكة النساء 

   .؟.لمن يكتب الطالقاني 
   .لمن عنده الرغبة بقراءتي 

   .؟.مارأيك بالترشيح لمجلس النواب 
عرقوب  د الھا واحد من س لة المرحومينرا

.   
  .؟.موقف يؤلمك حتى اليوم 

 عندما ذقت اليتم على كبر عندما تم
     اعدام عائلتي بالجملة 

   .؟.منذ متى 
   .خلصت دموعي من زمان 

   .؟.وابتسامات 
   .عندي فائض للتصدير 

   .؟.لمن يتزين السيد 
  . لجمال وللجمال

  
 قادمةلقاء بمحطة جميلة  فإلى.. 

 حوارات
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 راضي المترفي



 

   

  

  الدولة المعنوية والعقلية

جذبني مقا;ً نشر في مجلة ا6ھرام العربي بقلم 
القتل رمياً  بعنوان) بشير زعيبة ( ب الليبي الكات

بالشائعات والذي كان محوره سوء استخدام 
الرأي والدردشة على  الكتابة والتعبير في مواقع
وكيف ) ا;نترنيت ( شبكة المعلومات الدولية 

مدى ما يمكن أن تؤدي ھذه  )) أشار الكاتب الى
 الكتابات السيئة وتحديداً الكاذبة أو ما اسماھا

والتلفيق المتعمد والسب والشتم من  بالشائعات
  .تأثيرات سلبية

وأ;ن دعونا نقف قلي ً ھنا لنتعرف عن ا6خ ق  
أكدوا أن  ، الكثير من الباحثين والمختصين

ا6خ ق ھي العقلية التي تضم سلسلة من المواقف 
فئات من  وھناك أربع.وليس المقترحات

ومن ..." من الخطأ"المقترحات ا6خ قية وھي
أن ; ) يجب)" "...القيام بذلك) يجب..." (حق

وا6كثر شيوعاً لمفھوم ا6خ قية ... ".تفعل ھذا
حيث أنھا تلتزم كصفة أكثر  ھي كونھا حالة ذھنية

من كونھا عنصر ، حتماٌ أنھا حالة مشكوك بھا 
الى تحليل للحصول على الشروط  وأننا بحاجة

قد يكون ا6ساسية والكافية لحوزتھا علماُ 
ا6خ ق ; تعتمد .. بالنسبة إلينا  مفھومھا معقد

 فقط على الموقف بل أنھا تخضع لقياسات منھا
وأيضاً الثقافة ، ) العصر ( المكان والفترة الزمنية 

معرفة الموقف  ومن ھذه القياسات ربما نستطيع
، كما أن الحالة النفسية  ھل ھو أخ قي أم ;

مباشر في بلورت  والمعنوية تتحكم بشكل غير
 ولكن بصيغة عقلية وغير دائمة  ا6خ ق

  

للمرء أن يلتزم من دون  بعبارة أخرى ، ; يمكن
ا;عتقاد بالحالة المعنوية أو الحالة النفسية على حد 

حيث أنھا ضرورة كافية ;نضمامھا إلى  سواء
  ... ا6خ ق

حقيقة أنا أشفق على ھؤ;ء الذين يسجنون أنفسھم 
أنھم يعيشون ضحايا لحياة غير  رة حيثبھذه الظاھ

رتيبة وغير منتظمة ومتكررة ، أي أنھم يعيشون 
روتني الطقوس في مجتمع يخلقه لنفسه كي  موتاً 

مرض  أنه طاعون ا;ستھتار أنه..يدمر به إنسانيته 
عربي يتفوق به الشخص العربي على اUخرين وھو 

كما  القيم والمبادئ ، ا;ستھتار وعدم ا;حترام ونبذ
أنه مظھر من مظاھر ا;عتداء على الكرامة والحرية 

إضافة الى أنه جزء ; يتجزءا من نتاج  الشخصية ،
مئات  التخلف الذي ابتلي به الشرق ، التي تتجلى في

أننا ; .. المواقف ا6خرى وتبرز في كل مناسبة 
القانون الذي يختم على  نستطيع العيش معه أ; وفق

ومن ھذا .. لكي يتعض غيره بابه الشمع ا6حمر 
قوانين ومنھا سن قوانين تعاقب  وجب استحداث

 ھؤ;ء الذين يعتدون على اUخرين من خ ل شبكات
ا;نترنيت ، ولكن حتما أن الكرامة ; تصنع وفق 

   !!! مرسوم و; يبدعھا قانون

أنا أعلم أن مثل ھذه القوانين سوف تولد ثم تموت 
دم الكثيرين منا قد ; تخ بالشيخوخة ، 6نھا

وكعادتنا نخدر أنفسنا بالعويل فقط ونلھي عن ...
الموضوعي والمجابھة العملية لمثل ھذه  القول

أملئت  الظواھر ، ونكتفي بتسجيلھا في مفكراتنا التي
كي ; يفوتنا الرجوع إليھا وكتابة مقا; آخر عنھا 

لماذا نتجاھل كل نظرة  ... ليھمش كالعادة وھكذا
طاع أن يسطرھا إنسان غريباً عنا أو موضوعية أست
لماذا نھتم بتفاھات أ6مور ، وبالتالي  من مكان آخر ،

 في... نعجز عن عمل إي حوار أو إيصال أي صوت 
الواقع أن الدولة قلما تفكر بھذه الظواھر أنھا تتفاخر 

باتت الفرص فيه لم  بالفرص وتنسى أننا في عصر
 ;ت تلك تعد من أسلحتُه ، وھكذا نتمزق في غ

  . الظواھر

  

  

 ابتھال بليبل

 أراء حرة



 

       

  بـــــــــــــوح

   يا َسَكني  يا أولَ العشِق يا منفايَ 

  يا آخَر العشِق يا مو;َي يا وطـني

  يا واقفاً غيَر عيِن Vِ لم َتَرهُ 

  صطخاُب اUِه لم َيَبنِ عيـــٌن ولو; ا

     بيني وبينَك آثاٌر َيفُِز لَھا

  قلبي وتطرُد عيني بارَق الَوَسنِ 

    ھبني اجترأُت وجاءت بعُض قافيتي

  موبوءًة بالنواِح الُمر_ والَشــَجنِ 

    ُجلّ َاحترابي أنني رجلٌ    ;ن

  يقاوُم الدمَع أن يجري على الَوَجنِ 

 ويسكُب الروَح أبياتاً وأسئلة 

  نتھي ومضة ًفي دورِة الزمنِ وي

 ويستقيُم على رجليه شاحبة 

  ألوانُه ثم يھوي في لظى الِمَحنِ 

 

   قد باَع أشتاته شعراً وعافيةً 

  وراَح يشكو من ا1جھاد والوھن  

  عاقولة ُ الرمِل تدري أّن شوَكَتھا 

  قد أدمت الروح مذ شـاكت بھا بدني 

    إني امتھنُت بناَء الشعِر من ألمي

  ِكن مداواَة جرحي ليــس من مھنيل

    ساومُت قافيتي بالنار في رئتي

  بأْن تعين فما لــبـّْت ولم تـُـِعن 

   وغادرتني كأْن لم نلتق أبداً 

  كأنني لم أُكن يوماً ولْم َتــُكِن◌ِ 

     ھنا تواريُخ أس في مخضبةٌ 

  البائــعوَن دمي باعوا ب  ثمنِ  

    ھنا جراحاُت من َمّروا وقد َشَخَبت

  أوداُجُھم بالدِم المسفوِح في مدني

    مْن لي بقمصاِن أبنائي 6نشقھا

  وبعد عيني سيأتي الداُء لWذنِ  

   وھا أنا اليوَم مصلوٌب على وجعي

  صلَب الشراِع على موؤدة السفنِ   

    

  وھذه مدني تكتالُ من َسَغبٍ   

  لتســتريَح على الثارات والفَِتنِ  

    م أُجْز أعتاَب حيرتھافليتني ل

  وليت لْم تستمْع بوحي ولم ترني  

      يا أيھا الوطُن المقتولُ ُمذ قتلوا

  فيَك الحسين وباعوا طيبَة الَحَسنِ 

     يا حام ً نعَش بكِر الطيِن منفرداً 

  ولسَت تعرُف ِسّر َالقبِر والكفنِ 

      ب  غرابين عنَد ا6فِق قد حم 

  اه للعلنِ سرb الصراع وما باعــ 

      مركومة ٌغيمتي والبرُق يشعلھا

  وحيُنھا قادٌم لQن َلم َيِحنِ   

    ولْن أماري بھا قد تستشيُط غداً 

  بكلّ مدرارھا تھوي على الَدَرنِ   

    طھاُرُتهُ ليلتِق Vَ من تّمْت 

  وتنتھي ھاھنا أسـطورةُ الوثنِ  

  

  

  

دبأ  
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 قاسم والي



 

  

     

  ماســـــــه

  من اساسه

 6على راسه 

 راوي من ماي القداسه

 ; لثم كف الرذيله و ; ابھام الكفر جاسه

  وضعه بين الحجر ماسه

  طبعه بين الشجر ياسه

 الفخر بين عيونه باسه

ته غيوم التعاسه  ما حظه بشمس السعاده و غط_

م بداره و مترع من الحزن كاسه bالفرح ما نس 

 طّيبه ذاته.. فاتهمن ص   

 ِيكرم ب لة وضوئه و بالرمل يِكمل ص ته

 جاع بس ما شكى احواله خيbط لسانه بلھاته

 طاح بين چفوف موته

  اعزل و تركوه اخوته

 نھض يتوچه على صوته و الصبر قارب نجاته

  

 لف افاعي السحر كلھا چن عصا موسى عصاته

 شگ فراته... و برھاته   

 ارتوى بدھله و خورس العلنوا وفاته

 باقي ثابت بس يعاني

 بجرح ينزف بالثواني

 جرح تت ھب انفاسه

 يشكي ظيمه بكل حماسه

 السياسه اھل.. بوجه ناسه    

 كسروا اقفال الكرامه بكل مفاتيح الشراسه

 روب المذله و جدم ما مرغوب داسهفرشوا د

  بخت غيره.. صار خيره .. عطش طيره .. شل مصيره 

 ِحب سبيل بحّده طاسه

 دمعة اطفاله شھاده.. زاد ھمه و شب سواده    

  ;ذ جمره بسد رماده.. يبات و آھاته وساده 

  تحت قانون ا;باده.. يِون مسلوب ا;راده

   ھوادهناره تسري ب .. الموت مشغول بحصاده 

  و تالي امسه ب  سياده.. چان سيد على الساده 

  و ثورته اتحدد ُمراده  ..معاند و زوده بِعناده 
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 ھاشم السماوي



    

   

 الفن باسمبلي برامج التعصب الق

في الوقت الذي نحاول أن نضحك على أنفسنا باسم العروبة 
والمصير الواحد وا6خوة المشتركة و; فرق بين عجمي و; عربي 

فة بما تبقى من ماء إ; بالتقوى وشعارات الوحدة وا1خاء المزخر
نمارس علنا العصبية القبلية التي حاول محاربتھا وجوھنا كعرب 
لكننا نعيدھا وبقوة أيضا من خ ل ممارساتنا ا1س م وبقوة 

المقصودة أو كما يدعي البعض غير المقصودة والحجة دوما وأبدا 
كلمة إرھاب الذي صدرھا لنا بوش وأقنعنا بھا أننا كعرب ومسلمين 

!!!!!إرھابيون   
 

لكني ھنا أكتب عن الفضائيات المختلفة التي تستخدم برامجھا 
لطائفية لمشتركي البرنامج لزيادة العصبية والنعرة ا  

 
فمث  حين شاھدت برنامج السوبر ستار ا6جنبي كان كل متسابق 

 يعطي من بلده ع مة موحدة 
 

  

وتحسب له ع مات من البلدان ا6خرى دون التركيز المتكرر على 
  جنسيته

  
لكن ھنا في الوطن العربي تجد أن المذيعة تركز في كل مرة 

ية المشارك وتزداد العصبية القبلية في ووسائل ا1ع م على جنس
ا;نحياز التام 6بن البلد أكثر بكثير من قدراته أو إن كان يستحق 

الفوز وطبعا البلد ا6كثر غنى يفوز مشتركھا حتى وإن لم يكن 
  يستحق 

 
وأتساءل لم نؤكد ممارستنا العصبية في برامج منوعه ;حتاج 

  للعصبية بل للموھبة وا1بداع 
ركز البرامج ھذه على استفتاء أيھم أكثر جما; في الصوت لم ; ت

والموھبة وليس 6نه من جنسية معينه وقد ذكر أحد الفنانين 
  المصريين أنه 

 
  !!!صرف كروتا متعددة على صوت مشارك لمجرد أنه مصري 

ھذا ھو التعصب الذي له معنى واحد أنه رغم كل ك منا الطيب 
لقادة با6حضان والقب ت إ; أننا ; والمجامل لبعضنا ورغم لقاء ا

نمتلك ناصية الحيادية في أمورنا ونسبح مع الموجة الھوجاء 
 تزيدنا بعدا وجفاء والتي ھي العصبية التي

  

 تميمة لوطني

سومرية مھمة  ھي نتاج تحمل رموزا )) تميمة لوطني (( لوحة 
با1ضافة إلى توظيف  ود;;ت تشير إلى حضارة العراق الغنية

المفردات الفلكلورية والبغدادية في محاولة ;غتناء قيمة الوطن 
ون حظ . وإظھار تفاصيله باستخدام د;;ت ماھيته ومؤشراته 

فيھا مؤشرات عديدة منھا الشناشيل البغدادية والرموز  اللوحة
وبعض ما يدل على العادات البغدادية ومنه كان عنوان  الحضارية

. ة لوجود رمز يمنع الحسد وغيرھا من التفاصيل المھمة اللوح
في تفصيل  م مح تفصيلية كذلك تتمركز شخصية المرأة بدون

مقصود 1بعاد صفة المحدودية وإعطاءھا صفة الشمولية للمرأة 
 باعتبارھا جزء مھم في الواقع العراقي منذ القدم ولحد اUن
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 إيمان الوائلي

 رحاب الھندي

 فنون



 

   

 

 المشروب ا6خضر صحة وحيوية

المشروبات الخضراء تنظف الجسم من 
و6ن . الملوثات وذات تأثير مجدد للشباب

العصائر صنعت من مختلف الخضر ھذه 
 ...الخضراء ، فإنھا

غنية بالمادة الخضراء الكلورفيل التي من 
المعروف أنھا تساعد على تنقية الدم من 
السموم وبناء الكريات الدموية الحمراء 
وتساعد على التئام الجسم وتمد الجسم 

  . بالطاقة بسرعة ھائلة

تصنع العصائر الخضراء عادة من براعم 
)  Alfalfa( البرسيم الحجازي  نبات

  والقرنبيط والكرنب، والسريس
والجعضيض ، والسبانخ و بادرات 

  . القمح 

  

تعتبر عصائر الخضروات الطازجة من 
أھم المواد المجددة والبانية لخ يا جسم 

ا1نسان حيث ترفع من قدرة جھاز 
  المناعة وتزيل البقايا 

  

الحمضية وتوازن عملية ا6يض 
على السيطرة على السمنة  وتساعد

عن طريق تخليص الجسم من الدھون 
  .الزائدة

من أھم عصائر الخضروات الصحية 
واللذيذة اللفت والقرنبيط والخيار 

والجزر والكرفس والكرنب والبنجر 
والبقدونس والرجلة والبطاطس 
والسبانخ وعصير أوراق القمح 

  .الخضراء الغضة

وعصير الجزر يعتبر من أھم وأكثر 
العصائر انتشاراً نظراً لغناه بمادة 

البيتاكاروتين التي تعتبر أصل فيتامين 
. أ الذي يساعد في مھاجمة السرطان

  :عصير الجزر بالبقدونس 

جزرة + أضيفي باقة من البقدونس  
  واخلطيھم في العصارة

  : عصير السبانخ مع البرتقال 

برتقالة ، وتشير + باقة من السبانخ 3
لسبانخ غنية بالحديد الجارم إلى أن ا

حيث يظھر تأثيره على الشفاه كروج 
طبيعي، فالھيموجلوبين سر الصحة، 
والقاعدة العلمية تقول لو تم إضافة 

يساوي ) سي(الحديد إلى فيتامين 
  .امتصاص أفضل للحديد فى الجسم

  

 

  

   
  

  اقــــــــــا1رھ
مصطلح طبي يدل بمعانيه إلى حالة من 

على العمل وا1نجاز المنتج إنخفاض القدرة 
وذلك بعد فترة من النشاط اليومي الزائد 

  .والمتواصل بدنيا ً كان أو نفسيا ً 

وا6ن أدعوكم للمرور والتعرف على بعض 
من خطوات الصراع مع ا1رھاق والخ ص 

; بل معالجته وتحويله إلى طاقة , منه 
 .وقوة إيجابية معطاءة مثمرة 

ي لساعات العمل تنظيم الجدول اليوم.  1
أو الدراسة وتخصيص أوقاتا ً معينة 

للراحة ا1يجابية أي بمعنى النشاط 
أما النوم فله شروطه . الترفيھي 

ومواصفاته التي يجب ا1لتزام والعمل بھا 
   النوم بم بس مناسبة( دون تساھل 

ساعات لي  ً للبالغين وفي أسرة  8وبمعدل 
ية مريحة وأجواء معتدلة الحرارة وتھو

جيدة وھدوء بيئي بعد عشاء خفيف و; 
  .ننسى إفراغ السبيلين 

تنظيم أوقات تناول الوجبات الغذائية .  2
اليومية الرئيسية وتنويع موادھا وا1كثار 

  من الفواكه والخضروكذا شرب الماء النقي

ممارسة النشاط الرياضي المتنوع .  3
كالمشي والسباحة وركوب الدراجات 

با1ضافة إلى . ى ذلك الھوائية وما إل
التمتع با1جازات السنوية والسفرات 

  وتجديد اللقاءات الجماعية السعيدة

ممارسة الوسائل النفسية والروحانية .  4
كالتأمل وا1سترخاء ولتأكيد ھذا الدور 

الع جي فقد ورد في دراسة أجراھا 
أستاذ , الدكتور محمد ضياء الدين حامد 

ما  من خ لھا  أثبت, العلوم البيولوجية 
مفاده أن للسجود على ا6رض قابليةفعالة 

لتفريغ شحنات الجسم الزائدة والضارة 
والتخلص مما قد تسببه من كثير من 

  .ا6مراض العصبية والنفسية 

  

  

 طبيبك
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فاللطيعبد سعد حمدم. أ د  

م الخفافسال. د  



  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراحة النور

 فنون

 

..!وجدر الدولمة.. أنا   

  
فوقعت ).. اللھم زد وبارك(كنت أقلب الفضائيات العراقية العديدة 

تلتقي بأحد المسؤولين في  عيني على أحد القنوات التي كانت
يتحدث عن ) أخونا باN( وكان.. ة الصناعة العراقيةوزار

حيث )..! واثق الخطوة يمشي ملكاً .. (الصناعة العراقية وھو
و ) نافخ صدره(وھو  لفتت انتباھي جملة أطلقھا بصوت عال

  )...الصناعة العراقية بألف خير(: حيث قال)..! محنفش(
.. شيء مؤسساتنا تقوم بتصنيع كل.. "واستطرد السيد المسؤول

   . ".ومصانعنا تعمل خدمة ل%قتصاد الوطني
  

وانا ) رجل على رجل (فرحت وھللت من ك%م المسؤول وحطيت
بعدھا بقليل كان ).. بيھا الخير( :اتابعه وتفائلت وقلت مع نفسي

)..! دولمة(' بد لي من الذھاب للتسوق كون الغداء سيكون 
بيتنا و' حاجة أبو المخضر القريب من ) أبو سبتي(فذھبت إلى 

 ..!لي للذھاب ل]سواق البعيدة كي ' يحصل لي ما ' تحمد عقباه
المسكين وفي يده باكيت  )أبو سبتي(ألقيت التحية على .. المھم
  : فرد علي الس%م وھو يقول).. كلواز اصفر( جكاير

أيام .. هللا يرحم ايام زمان.. وهللا ذبحتنه ھاي الجكاير ا'جنبية
  ؟؟..؟ خدمة..أمر.. اطلب ابني كول..!! ي ا_صليالسومر العراق

  

 

كيلو من كل نوع من ھذا المخضر علمود ) نص(أريد فد  : قلت
أي : فرد أبو سبتي.. من أيدك الحلوة عمي أبو سبتي) الدولمة(

واخذ يضع الطماطة في الكيس  ..د وخير من هللا كل شيء موجو
وبعدھا وضع لي  ..! سورية ھاي خوش طماطة من: وھو يقول

..! ويقصد من مصر).. أكدع ناس(وھذا خيار من : وقال الخيار
..! العراقيين البيتنجان وصديق) الطاوة(وبعدھا جاء دور وحش 

 :له فقلت)..! عبوة ناسفة(واحدة عبالك  فوضع لي حبتين كل
 ؟ فرد أبو سبتي عمي من جماعتنا الزلمات..البيتنجان من وين

فشعرت بالفرح _ن .. دورالبصل وأخيراً جاء ..!و يقصد ا_ردن..
فقلت _بو .. ھاي ما بيھا مجال.. يكون عراقياً  سوف البصل
' وداعت عيونك : أبو سبتي فرد ؟..أكيد البصل عراقي: سبتي

زين رحمة الوالديك فد : قلت..!! نھذا البصل من إيرا.. الحلوات
عمي حتى .. دھن عراقي حتى لو اكسباير وياريت لو.. بطل دھن

..! أي شي بس كون عراقي.. أي شي.. أي شي(!) لو دھن بريك
ما  وهللا ': وقال.. سبتي وھو ينفث دخان سيكارته فنظر لي أبو
   ..!! الدھن التركي الي تطلع دعايته وره ا_خبار عندي غير
لن يكون ) جدر الدولمة(شعرت بالحزن العميق فـ ..آآآآخ قلبي

بيه .. الحمد N الخبز العراقي موجود: وقلت. .عراقياً ھذه المرة
ويه  اكو عيش لبناني يخبل: عالياً  فصاح ابو سبتي.. اھلنه ريحة

   ..!!!الدولمة
   ...وعليھم

    
   ..ومختصر مفيد

   ...!!اشوف امورك استعجب.. اسمع ك%مك اصدكك

 

  الجامعة الحرة في ھولندا           

 

  
  في السويد بشرى سارة 6ھالي مدينة مالمو

 

 ا1ع نات
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 نبضـــــــــــــــــــات

  
 

 التقنية عصر نعيش ونحن اليوم 
الھائل ألمعلوماتي والغزو  

 على متاحا شيء كل أصبح حين
 بالموسيقى يةبدا ا;نترنت شبكة

 أنواعه بكل والفن  وا6غاني
 الجادة بالدراسات وانتھاء
 والمھمة

 أسس إرساء فكرة جاءت ھنا من
 تحمل راسخة واضحة قوية
الخالص الوطني والرمز الفكر  

 الوحيد ھمھا حرة أق م بواسطة
الوطن ثم الوطن  

 المناھضة الدعايات خضم وفي
والتفرقة الفتنة ودس للعراق  

 نوجه أن ھذه لحالةوا يجب كان
وأق منا جھودنا   
النور جمھورية أبناء كل وتعاون  
وطننا ظ ل من ظل ھي والتي   
 بكل العراق لروح أوسع لنشر

 أبنائه وقدرة العريقة حضارته
  المثقفين

الصعاب كل رغم النھوض على  
 

 الكلمة مشعل حاملين يا أحبتي
الصادقة الحرة  
الغدر رصاص من أمضى وأق م   
في بكم أرحب   
النور مجلتكم من ا6ول العدد  
 على يحبو وليدا ستكون والتي

 وعذب عنايتكم تولوه حدائقكم
 كلماتكم

 
لكم ودي  

 نلقاكم

  ا6صيلنحت مميز لعنفوان الجواد العربي 

تتخلل  ا6صيلوصورة الجواد .ورفضه ا;نصياع والترويض
جواد سليم  فله تعلق روحي بما يمثله  الفنان أعمالمعظم 

  .ھذا الرمز

 ھيئة التحرير
يف الفارسرف: سكرتير التحرير            احمد الصائغ :رئيس التحرير   

مھند الليلي : المحررون   
يالوائلإيمان                

فاضل مھند: فوتوشوب  
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 رفيف الفارس


